BANCO PINE S.A.
CNPJ Nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28.04.2017
DATA:
28 de abril de 2017, às 10:00 horas.

LOCAL:
Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501 - 29º andar - Eldorado
Business Tower - Pinheiros - São Paulo-SP.

PRESENÇA:
Acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações representativas do capital
social e da totalidade das ações com direito a voto, os quais atenderam a convocação do edital publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Folha
de São Paulo”, edições de 12, 13 e 14 de abril de 2017. Presentes também, o Presidente do Conselho de Administração Sr. Noberto Nogueira Pinheiro Junior, o Diretor Sr. Jefferson Dias Miceli e o Sr. Luiz Antônio Fossa (CRC nº 1SP196161/O-8),
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (CRC
2SP000160/O-5).

MESA:
Presidente:
Secretário:

Noberto Nogueira Pinheiro Junior.
Jefferson Dias Miceli.

ORDEM DO DIA:
SESSÃO ORDINÁRIA:
1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2016, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 22.02.2017;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado, conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 22.02.2017;

3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de
31.03.2016 e 30.06.2016;
4. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato; e
5. Fixar os honorários da Diretoria.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
1. Alterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma de
designação e destituição do Ouvidor;
2. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria;
3. Reformar o caput do artigo 33 do Estatuto Social, que dispõe acerca da composição do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11.07.2016; e
4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender aos itens acima;

DELIBERAÇÕES:
SESSÃO ORDINÁRIA:
Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da ordem
do dia haviam sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal
“Valor Econômico”, edição de 23 de fevereiro de 2017, o representante do acionista
controlador, titular de 100% das ações ordinárias nominativas, deliberou o que segue:
1. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016, as quais foram aprovadas pelo Conselho
de Administração em reunião de 22.02.2017.
2. Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 22.02.2017,
relativa à destinação do prejuízo líquido do exercício findo em 31.12.2016, no
montante de R$ R$14.300.919,41 (quatorze milhões, trezentos mil, novecentos
e dezenove reais e quarenta e um centavos):
- Reserva Legal - 5%
- Juros sobre o capital próprio
Total

R$
(67.938,08)
R$ (26.000.000,00)
R$ (40.368.857,49)

3. Aprovar o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o
capital próprio no montante de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais),
à base de R$ 0,222945962 por ação, relativos a lucros acumulados de exercícios anteriores a 2016, levados a crédito da conta “Reservas Estatutárias”.
3.1. Referidos pagamentos de juros sobre o capital próprio e dividendos foram
promovidos conforme deliberações havidas em reuniões do Conselho de
Administração realizadas em 31.03 (R$19.000.000,00) e 30.06.2016
(R$7.000.000,00).
3.2. O montante dos juros a título de remuneração sobre o capital próprio, será
imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório, relativos ao exercício
de 2014, conforme previsto no § 7º do artigo 9º da Lei 9.249/95 e nos termos do artigo 42 do Estatuto Social do Banco.
4. O representante do acionista controlador, titular de 100% das ações ordinárias
nominativas aprovou a eleição das pessoas, abaixo qualificadas, para compor o
Conselho de Administração, a saber:
PRESIDENTE:
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO,
brasileiro, divorciado, banqueiro, residente em São Paulo-SP, com domicílio na
Avenida das Nações Unidas, nº 8.501 - 29º andar - Eldorado Business Tower Pinheiros - CEP 05425-070 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG n° 21.883.7008-SSP-SP e do CPF n° 026.336.983-87;
VICE-PRESIDENTE:
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO,
brasileiro, casado em regime de separação de bens, administrador de
empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. das Nações
Unidas, nº 8501 - 29º andar - Eldorado Business Tower - Pinheiros - CEP
05425-070 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 24.513.582-0-SSP-SP e do
CPF 221.853.258-17;
CONSELHEIROS:
NORBERTO ZAIET JUNIOR,
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bancário, residente
em São Paulo-SP, com domicílio na Av. das Nações Unidas, nº 8501 - 29º andar
- Eldorado Business Tower - Pinheiros - CEP 05425-070 - São Paulo-SP,
portador da C.I. RG. nº 21.253.633-SSP-SP e do CPF nº 147.661.468-75; e

IGOR ESTEVES PINHEIRO,
brasileiro, casado em regime de separação de bens, administrador de empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. das Nações Unidas, nº
8501 - 29º andar - Eldorado Business Tower - Pinheiros - CEP 05425-070 - São
Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 24.513.584-9-SSP-SP e CPF nº 220.176.57824.
CONSELHEIROS INDEPENDENTES:
MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA,
brasileiro, divorciado, economista, residente em São Paulo-SP, com domicílio na
Rua Estados Unidos, nº 498 - Jardim América - CEP 01427-000 - São Paulo-SP,
portador da C.I. RG n° 214.106-SSP-DF e do CPF n° 043.025.837-20; e
GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA,
brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. das Nações Unidas, nº 8501 - 29º andar - Eldorado Business Tower - Pinheiros - CEP 05425070 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 19.823.776-SSP-SP e do CPF nº
153.612.478-80.
4.1. Fixar o valor global anual de até R$ 5.580.998,00 (cinco milhões, quinhentos
e oitenta mil, novecentos e noventa e oito reais) para o exercício de 2017 e
de até R$ 6.143.689,00 (seis milhões, cento e quarenta e três mil e seiscentos e oitenta e nove reais), para o exercício de 2018, como remuneração para os membros do Conselho de Administração, nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo Banco.
4.1.1. Foi esclarecido que o montante global atribuído aos membros do
Conselho de Administração já contempla a parcela que será destinada ao programa de remuneração variável de que trata a ResoluçãoCMN nº 3.921/2010.
4.2. O mandato dos conselheiros ora eleitos se estenderá até a posse dos que
forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2019.
4.3. Os conselheiros eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede do Banco.
4.4. Foi esclarecido que os membros do Conselho de Administração ora eleitos
apresentaram cópias do instrumento de declaração em conformidade com o
artigo 2º, da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002.
5. Fixar o valor global anual de até R$ 23.606.667,00 (vinte e três milhões, seiscentos e seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais) para o exercício de 2017
e de até R$27.252.289,00 (vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil
e duzentos e oitenta e nove reais), para o exercício de 2018, como remuneração
para os membros da Diretoria, nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo Banco.
5.1. Foi esclarecido que o montante global atribuído aos membros da Diretoria já
contempla a parcela que será destinada ao programa de remuneração variável de que trata a Resolução-CMN nº 3.921/2010.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:
Após os debates, o representante do acionista controlador, titular de 100% das ações ordinárias nominativas, deliberou o que segue:
1. Alterar a redação do Artigo 29 do Estatuto Social, a fim de evidenciar a forma
de designação e destituição do Ouvidor, a qual passa a vigorar com a seguinte
redação:
Artigo 29 - O Ouvidor será designado pela Diretoria mediante observância de que preencha as
condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em
temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, com
prazo de mandato de 3 (três) anos.
Parágrafo Único - A Diretoria poderá destituir o Ouvidor caso o mesmo descumpra as atribuições previstas nos artigos 27 e 28.

2. Alterar o parágrafo 1º do Artigo 32 do Estatuto Social, com o fim de reduzir o
prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria, a qual passa a vigorar
com a seguinte redação:
Artigo 32 - O Comitê de Auditoria será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 06
(seis) integrantes, pessoas físicas residentes no país, nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração, que fixará sua remuneração, devendo um deles ser designado Presidente.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria é de 1 (um) ano.
Parágrafo 2º - O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração.
Parágrafo 3º - Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comitê
de Auditoria:
I.
estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser
aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição
dos respectivos acionistas;
II. recomendar, à administração do Banco, a entidade a ser contratada para prestação dos
serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, caso
considere necessário;
III. revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas
explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente;
IV. avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do
cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além de regulamentos e
códigos internos;
V. avaliar o cumprimento, pela administração do Banco, das recomendações feitas pelos
auditores independentes ou internos;
VI. estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além de regulamentos
e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do
prestador e da confidencialidade da informação;
VII. recomendar, à diretoria do Banco, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
VIII. reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a diretoria do Banco, com a auditoria
independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou
indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria,
formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros;
IX. verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o cumprimento
recomendações pela diretoria do Banco;

de

suas

X. reunir-se com o Conselho Fiscal, quando instalado e Conselho de Administração, por
solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados
no âmbito das suas respectivas competências;
XI. outras atribuições determinadas pelo Banco Central do Brasil.

3. Reformar o caput do Artigo 33º do Estatuto social a fim de aumentar para até
10 (dez) o número máximo de integrantes do Comitê de Remuneração, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
11.07.2016, o qual passa a viger com a seguinte redação:
Artigo 33 - O Comitê de Remuneração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 10
(dez) integrantes, pessoas físicas residentes no país, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, que fixará sua remuneração e atuará em nome de todas as instituições integrantes
do conglomerado financeiro, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Instituições
do Conglomerado”).

4. Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social devidamente consolidado, contemplando as alterações acima, é
apensado ao final da presente ata

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida,
aprovada e por todos assinada.
São Paulo, 28 de abril de 2017.

ASSINATURAS:

Noberto Nogueira Pinheiro Junior

Jefferson Dias Miceli

Presidente

Secretário

Acionistas:

_______________________
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
Dr. Jefferson Dias Miceli
Procurador

__________________________________
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR

__________________________
JEFFERSON DIAS MICELI

__________________________

Fundos representados pelo CITIBANK NA:
FIREMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
ENSIGN PEAK ADVISORS, INC
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

p.p. Anderson Carlos Koch

